
 

 

Уважаеми учители, родители, ученици  
24 май- Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост. На този ден в 
страната ни се отбелязва националния празник 
на просветата, културата и създаването на 
глаголицата от Кирил и Методий, известни още 
и като "Солунските братя". 
Днес цяла България празнува и се гордее със 
своята история. Всички трябва да бъдем горди, 
че сме българи и да възхваляваме делото на 
Светите братя.  
Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-

ценно от знанието. А знанието е сила, използвайте  го, за да направите света 
още по красив!  
Освен Деня  на светите братя Кирил и Методий, 24 май е и един доста 
вълнуващ и запомнящ се етап от училищния живот за всички нас и особено за 
дванадесетокласниците. Тези, които за последен път ще прекрачат прага на 
училището. Това е момент,  който за тях краят на  е едно ново начало. Те 
отварят вече нова страница в своя живот.  
Скъпи приятели от Випуск 2020, ние,  Ученическият парламент ви пожелаваме 
на първо място да бъдете здрави и все така усмихнати, и да не се предавате! 
Въпреки положението, в което се намираме в момента, не сломявайте глави 
и гледайте само напред, защото и това ще отмине. Пожелаваме ви също така 
да бъдете много успешни, целеустремени и упорити! 
 Дерзайте и бъдете много щастливи!  

ВЯРВАМЕ ВЪВ ВАС И ЗНАЕМ, ЧЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ!  

За всеки край има едно ново начало 

и всеки изминал спомен, е мечта напред. 

Честито дипломиране и завършване на 

този цикъл от вашия живот! 

ШЕРИН ХАСАНОВА – УЧЕНИЧКА ОТ Х КЛАС 



СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ! 

 

И ето, че настъпи дългоочакваният ден за вас. 
Денят, в който вие мили абитуриенти ще 
прекрачите  прага на Нашето училище за 
последен път. 
Денят, в който ще чуете за последно звука на 
училищния звънец.  
Денят, в който ще се сбогувате с любимите си 
учители. 
Скъпи абитуриенти, 
Радваме се на вашата зрялост, на вашата 
успеваемост, на вашата упоритост. 

Вие сте конкурентноспособни, силни и жизнени! Очакваме да посрещате с 
голямо достойнство предизвикателствата в живота, да израствате все по - 
силни и по - мъдри!  
Желаем Ви от сърце усмивки и успехи да съпътстват ежедневието Ви, здраве 
и късмет, щастие и любов да закрилят бъдещите Ви семейства.  
Бъдете отговорни и достойни хора, с топли сърца, толерантни и трудолюбиви!  
Нека всеки отнесе със себе си частица спомен от Нашето училище, вашата 
класна стая, вашите учители и приятели!  

На добър час, момчета и момичета от Випуск 2020! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скъпи зрелостници! 
 
Вероятно няма и един  ученик,  който да не 
очаква с нетърпение завършването си. Да! Но 
повечето не разбират, че с времето не 
пораствате само вие самите , а порастват и 
вашите отговорности ! Вие сте отговорни не 
само пред себе си, а и пред обществото, затова 
искам да ви помоля да спазвате правилата на 
пътя и да не шофирате в нетрезво състояние, 
понеже гледате и слушате какво се случва в 
страната ни през последните дни. Ние, 
младите, сме надеждата всичко да се промени 
към по-добро, ние сме бъдещето на държавата 

и трябва да мислим адекватно какво правим, за да може след време децата 
ни да живеят на едно по-добро място от нашето! 
Вие завършвате един етап от живота си и тръгвате по пътя на своето 
професионално развитие, с което ще имате възможността да създадете едно 
разумно, отговорно и примерно поколение.  От вас зависи бъдещето на всички 
нас! 
Скъпи приятели от Випуск 2020! Като част от екипа на Ученическия парламент, 
искам да ви поздравя и пожелая с лекота да 
постигате всички ваши цели!   Нека 
завършването ви бъде незабравимо и 
изпълнено с положителни емоции и 
незабравими моменти !  
Бъдете здрави!  
Бъдете отговорни !  
Бъдете щастливи ! 
 
Орхан Будев – ученик от ХІ клас и  

Ученическият парламент при СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, с. Абланица 

 


